سرانه غذای هر زندانی  ۷هزار و  ۳۰۰تومان شد

ورود فراکسیون امید بهوضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی

مهر :رئیس سازمان زندانها گفت :سرانه غذای روزانه زندانیان در سال گذشته پنج هزار تومان بود که تقاضا دادیم این مبلغ به یازده هزار
و  ۵۰۰تومان افزایش یابد؛ اما نهایتاً حدود هفت هزار و  ۳۰۰تومان مصوب شد .اصغر جهانگیر ،درباره درخواست تعدادی از نمایندگان
مجلس برای بازدید از زندان زنان شهر ری و عدم پاسخ سازمان زندانها به این درخواست گفت :برای بازدید نمایندگان مجلس از زندان
زنان مشکلی نداریم و آماده هستیم که نمایندگان مجلس از زندان بازدید کنند .وی درخصوص آخرین وضعیت تکمیل زندان تهران
بزرگ گفت :اگر بودجه الزم را اختصاص دهند ،تکمیل میکنیم .برای اینکه بتوانیم کل پروژههای خود را تکمیل کنیم ،بیش از یک هزار
میلیارد تومان نیاز داریم .به عنوان مثال برای تکمیل زندان تهران بزرگ ۷۰ ،میلیارد تومان نیاز است.وی اظهار داشت :با توجه به آنچه
درخواست کردهایم و آنچه اختصاص دادند ،چیزی حدود  ۲۰۰الی  ۳۰۰میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

خانهملت:عضوکمیسیونبهداشتمجلس،ازدردستورکارقرارگرفتندعوتازوزیربهداشتودرمانتوسطفراکسیونامیدبرایپیگیریمطالبه
عمومی در جهت ساماندهی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد .محسن علیجانیزمانی ،با انتقاد از افزایش نرخ تجهیزات پزشکی در بازار،
گفت :سعی میکنیم به زودی از وزیر بهداشت و درمان برای حضور در نشست کمیسیون بهداشت دعوت کنیم تا وضعیت کنونی دارو و تجهیزات
پزشکی را مورد بررسی قرار دهیم .وی ادامه داد :فراکسیون امید نیز دعوت از وزیر بهداشت و درمان را در دستورکار قرار داده است تا موضوع افزایش
نرخ دارو و تجهیزات پزشکی که برای مردم مشکالتی را ایجاد کرده ،مورد بررسی قرار دهد .وی تصریح کرد :این نشست با هدف پاسخگویی وزیر
بهداشت و درمان به مطالبات مردم در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی صورت میگیرد که یا در مورد نبود مشکل در این حوزه اطمینان دهد
یا اگر مشکالتی در این زمینه وجود دارد ،با قدرت بیشتری در جهت رفع آنها اقدام کند.
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

افزایش قیمت تاکسیهای
اینترنتی به ضرر مردم است
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ظاهر زندگی دیگران نشان از واقعیتهای آن نیست

اختاللزیرپوستاینستاگرام
یلداتوکلی/گروهجامعه
tavakoli.yalda11@gmail.com
جار زدن عشق ،نظریههای دیگری وجود

این واقعیت زندگی ماست؛ حتی آدمهای
خوشــبخت هم روزهای ابــری ،بارانی و
توفانــی دارند .آدمهای خوشــبخت هم
روزهای بحرانی دارند و قطعاً واکنشهای
آنان در روزهای بحران شــبیه به روزهای
آفتابی نیست .معلوم است که در روزهای
بحران جدیتر میشوند و حتی گاه ممکن
است رفتارهای عصبی از آنها سر بزند؛ اما
وقتی در صفحه اینستاگرام میبینی جز
خوشبختی چیز دیگری وجود ندارد ،دچار
توهم میشوی و با خودت فکر میکنی که
ما چطور زندگی میکنیم و مردم چطور!
چهقدر فاصله عمیقی میان ما و آدمهای
دیگر وجــود دارد؛ در حالی کــه اگر این
آدمهایِ به ظاهر خوشــبخت تصویرهای
واقعیتــری از خود به نمایــش بگذارند
متوجه میشــوید که همیشه همه چیز
خوب نیست.
اشــتراکگذاریخوشیها
درفضایمجازی

مخاطب قرار دادن همسر با یک پست در
هر مناســبتی و حتی بدون بهانه ،اتفاقی
است که در اینستاگرام طبیعی شده است.
هرچند همه مشاوران ،ابراز عالقه به همسر
در دنیای واقعی را یکی از مهمترین عوامل
تضمین خوشــبختی میدانند ،اما درباره

دارد .فتوشــاپ کردن زندگی مشــترک
یعنی فاصله بین آنچــه واقعاً در زندگی
و روابط من و همسرم وجود دارد با آنچه
در محیط بیــرون از جمله فضای مجازی
از طریق عکــس و متن نشــان میدهم،
به گونهای که بازتابــی از روابط واقعی ما
نیست .بهطورمثال همسر من در روز نیم
ســاعت هم برای یک ناهار یا شام دو نفره
وقت صرف نمیکند تا مبادا از کارش عقب
بیفتد؛ اما من چنان عکسهایی از برگزاری
رؤیایی شب تولدم توسط او در لوکسترین
کافیشاپ شهر روی صفحه اینستاگرامم
پســت میکنم کهگویی خوشبختترین
انســان روی کره خاکی و در مرکز توجه
همسرم هستم .بیشــک زوجهایی که از
روابط گرم و صمیمی برخوردارند ،نیازی به
اشتراکگذاری خوشیهای خود در فضای
مجازی ندارند .این دسته از افراد حتی به
ســختی درباره رابطه خود در شبکههای
اجتماعی حرف میزنند .جالب اســت که
مراقبت از حریمهای خصوصی مشترک در
این دسته از زوجها آن قدر دقیق است که
عدهای از آنها بیم دارند مبادا روزی حال
خوب دو نفرهشان به چشم دیگران بیاید و
به اصطالح «چشم» بخورند! از طرفی هر
قدر حال رابطه ما خوب نباشــد و هر چه

درون ما ویرانتر ،خرابتر و افسردهتر باشد،
دوست داریم بیرون ما شیکتر ،خوشگلتر
و با کالستر شود.
محتوایاغراقآمیزیازروابط
عاطفیوبیعیبونقص
عموماً زوجهایی که دچار ناامنی و استرس
در رابطه هستند ،در مطالب ارسالیشان
در دنیای مجازی ،محتوای اغراق آمیزی از
روابط عاطفی شدید و بیعیب و نقص خود
درج میکنند .در نتیجه متن و عکسهای
درج شده میتواند شــامل آرزوی وجود
صمیمیت بیشتر در ارتباطاتشان باشد.
بســیاری از افراد در رقابتهای چشــم و
همچشــمی و برای تفاخــر و به اصطالح
پزدادن و نشان دادن امتیازات و امکانات
خود به دیگران ،اقدام به انتشــار مسائل
خصوصی و عاطفیشــان میکنند؛ زیرا
به دنبال تأیید رابطه خود توسط دیگران
هستند .جالب است بدانید در بلندمدت فرد
به سختی میتواند به این زندگی دروغین
ادامه دهــد؛ چراکه مدام باید مشــغول
مراقبت از نقابی باشد که برصورت خود زده
است و ترس از این دارد که مبادا روزی آن
نقاب بیفتد؛ طوری که دیگران از ماهیت
زندگی واقعیشان آگاه شوند .اگر چه تظاهر
به خوشبختی در ابتدای مسیر ،لذت بخش
است و توجه زیادی را به سمت فرد سرازیر

عکس:ایرنا

نشست اعضای کمیته پیشکسوتان مطبوعات
استان البرز ،با اکبر سلیم نژاد ،رئیس کمیسیون
فرهنگی اجتماعی شورای شهر کرج برگزار شد.
در این نشست هر یک از اعضای این کمیته به
بیان مشــکالت و دیدگاههای خود درخصوص
شــیوه توزیع آگهیهــای مزایــده ،مناقصه و
همچنین روند پرداخت هزینه آگهیها سخن
گفتند و گالیههایی در این خصوص داشــتند.
نمایندگان نشریات محلی و سراسری ،خواستار
رسیدگی و تغییر در روند پرداختهای آگهیها
به نشریات شدند و با اشاره به وضعیت اقتصادی
حاکم در کشــور ،گرانی کاغذ و عدم همخوانی
درآمدها و هزینهها در دفاتر نشــریه ،پرداخت
به موقع و بدون بروکراسی طوالنی را از نماینده
مردم در شورا تقاضا داشــتند .اکبر سلیمنژاد،
رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شهر کرج
تاکید کرد :به عنوان نمایندگان مردم در شورا
به دنبال رعایت عدالت در پرداختها به نشریات
هســتیم و با جدیت این موضــوع را پیگیری
میکنیم .وی افزود :در ابتدای دوره پنجم شورا،
واگذاری آگهیها بــه اداره کل ارتباطات و امور
بینالملل جهت توزیع عادالنه به نشریات محلی
و سراسری اقدامی بود که موجب رضایتبخشی
نشریات شد و در همین راســتا مطالبات این
قشــر را در جهت تأمین به موقــع منابع مالی
پیگیر خواهم بود .وی افزود :پل ارتباطی مردم و
مسئوالن نشریات و روابط عمومی هر نهاد است
که باید با سیاســتگذاری صحیح این وظیفه
خطیر را به درستی به انجام رسانند.
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اخبار روز

میکند اما استرس رهایش نمیکند؛ زیرا
او در درون خود میداند همه این ظواهر،
فقط یک بازی محض است.
اختاللشخصیت«نمایشی»
مهرداد فالطونی ،روانشــناس
اســت .وی میگویــد :افرادی کــه زیر
پوست شبکه اجتماعی اینستاگرام ،خود
را خوشــبخت جلوه میدهند ،از دیدگاه
روانشناســی دچار اختالل شــخصیت
«نمایشی» هستند که دوســت دارند با
داســتانپردازی ،خود را در معرض توجه
قرار دهند .آنها زمان ،انرژی و ســرمایه
بسیاری را صرف خودآرایی میکنند؛ اما اگر
مورد بیمهری قرار گیرند ،عالئم افسردگی
از خود نشــان میدهند .فالطونی یادآور
میشود :تظاهرکنندگان به خوشبختی،
بعد از مدتی از سوی جامعه ناسزا دریافت
میکنند ،زیرا در جامعــهای که مردم در

مســیر زندگی بــا مشــکالت مختلفی
مواجه باشــند ،حوصله ندارند بخواهند
خودنمایی افراد دیگر را تحمل کنند؛ لذا
چنین بازخوردهایی نه تنها تعارضاتی را
در جامعه ایجاد میکند ،بلکه آسیبهای
جدی به جامعه وارد خواهد شــد .با این
تفاســیر ،اما این روانشناس مدعی است
که تعدادی از زوجهای متظاهر خوشبخت
«بیزینسمن»هایی هستند که در قالب
افراد خوشــبخت تجارت و کسب درآمد
میکنند .وی با بیــان اینکه یکی از اصول
مدیریت فروش «بازار ســنجی» اســت،
میافزاید :بسیاری از این افراد ،ابتدا خود را
خوشبخت نشان میدهند و بعد از افزایش
مخاطبانشــان تجارت میکنند؛ اما این
روش برای کســب درآمد اقدام نابهجایی
اســت که از نظر روحی و روانی به جامعه
آسیب وارد میکند.

شهرخبر :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
نهم ،دربــاره افزایــش قیمت تاکســیهای
اینترنتی گفت :اگر بخواهیم بــه توان خرید
مردم و میزان حقوق ،حقوقبگیران ،کارمندان
و کارگران نگاه کنیم ،هــر اقدامی ولو افزایش
اندک نرخ خدمات در هر حــوزهای که مردم
از آن خدمات میگیرند ،به ضرر مردم اســت.
ابراهیم نکو ،با بیان اینکه شرکتهای تاکسی
آنالین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات
خود شــدهاند ،تصریح کرد :زمانی که قیمت
قطعات خودرو نیز با افزایش روبهرو نشده بود،
شرکتهای تاکســی آنالین خواستار افزایش
نرخ خدمات بودهاند؛ بنابراین مشهود است که
در این شــرایط خاص ،بهانه کافی برای تغییر
قیمت را دارند.
نکو ،تاکید کرد :این شرکتها سالهای قبل
هم چند باری مسئله افزایش قیمت را عنوان
کردهانــد؛ از همین رو افزایــش قیمت را هم
اخیرا ً اعمال کردهاند ،اما به طــور واقعبینانه
مشخص نیست چرا مجددا ً در حال چانهزنی و
آمادهسازی شرایط برای افزایش قیمت مجدد
هســتند؟ وی افزود :حمایت از شرکتهای
آنالیــن در حــوزه حمــل ونقل به واســطه
ایجاد اشتغال جزو ضروریات اســت؛ اما این
حمایت نباید موجب افزایش فشــار به مردم
شود.
معاونت آموزش ابتدایی:

ثبتنام کودکان  ۶سال تمام
در پایه اول مجاز است

فارس:معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش
و پرورش اعالم کرد :بر اساس مصوبه شورای
عالی آموزش و پرورش ،شــرط اصلی ثبت نام
کودکان در سال تحصیلی جدید ،سن  ۶سال
تمام است.
در اطالعیه معاونت آمــوزش ابتدایی وزارت
آموزش و پــرورش درباره ثبتنــام کودکان
در پایــه اول ابتدایی آمده اســت :بر اســاس
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ،حداقل
ســن ثبتنام در پایه اول دبستان ،شش سال
تمام تعیین شــده اســت و آموزش و پرورش
وظیفه تحت پوشش قرار دادن همه کودکان
الزمالتعلیــم را بر عهده دارد و موظف اســت
شرایط را برای بهرهمندی از این فرصت برای
کودکان فراهم کند.

